Regulamin konkursu
1. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorami konkursu są firmy:
Najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, o numerze NIP: 813-22-60802 i REGON: 691668352
reprezentowana przez: Piotr Leszczyński
i
Olympus Polska sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, o numerze NIP: 522-16-51-738
i REGON: 012330343, z kapitałem zakładowym w wysokości: 26 697 000,00 PLN (opłaconym),
reprezentowana przez:
Tomasz Mrzygłód - Prezes Zarządu
Kresimir Draskovic - Członek Zarządu
Matthias Jakob - Członek Zarządu
nazywane dalej: ORGANIZATORAMI.
1.2. Regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także zasady
postępowania reklamacyjnego (zwany jest dalej: REGULAMINEM).
1.3. Osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym
REGULAMINIE, zwane są dalej UCZESTNIKAMI lub UCZESTNIKAMI KONKURSU.
1.4.
Konkurs
realizowany
jest
za
pośrednictwem
strony
internetowej
https://www.najlepszefoto.pl/konkurs_najlepszefotopl_olympus
należącej
do
firmy
Najlepszefoto.pl. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przestrzeganie postanowień
REGULAMINU.
1.5 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.10.2017 roku i trwa do 10.01.2018 roku, czyli do dnia
ogłoszenia laureatów konkursu. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do dnia 07.01.2018 roku.
10.01.2018 roku ORGANIZATORZY zaproszą wszystkich laureatów konkursu na uroczystą galę,
na której zostaną ogłoszone miejsca, jakie zajęli poszczególni laureaci konkursu.
1.7. ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza
termin określony w punkcie 1.6 (powyżej). Taka zmiana w żaden sposób nie będzie naruszać praw
i obowiązków nabytych przez UCZESTNIKÓW przed jej wprowadzeniem.
2. ZASADY KONKURSU
2.1 Konkurs nosi nazwę: „Moje najlepsze zdjęcie”.
2.2 Konkurs polega na wyborze najlepszego zdjęcia spośród zgłoszonych przez UCZESTNIKÓW
fotografii wraz z linkiem do swojego portfolio zdjęciowego w internecie (strona internetowa, serwis

społecznościowy itp.), za pośrednictwem formularza dostępnego
(https://www.najlepszefoto.pl/konkurs_najlepszefotopl_olympus).

na

stronie

konkursu

2.3. Zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych –
w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających
nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również
uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające
prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami
autorskimi, prawami do wizerunku i autorskimi prawami majątkowymi) bez zgody uprawnionych.
2.4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie w dnia 19 listopada 2009r.
O grach hazardowych (Dz. U. Z 2009r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). ORGANIZATORZY
oświadczają, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1 UCZESTNIKIEM KONKURSU może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski.
3.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele ORGANIZATORÓW oraz
innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym członkowie
Jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe: małżonkowie, zstępni, wstępni oraz
rodzeństwo.
3.4 UCZESTNICY, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
REGULAMINIE lub podadzą nieprawdziwe informacje, mogą zostać wykluczeni z udziału
w konkursie przez ORGANIZATORÓW.
3.5 Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
4.1 Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zgłoszenia konkursowego na stronie
https://www.najlepszefoto.pl/konkurs_najlepszefotopl_olympus wypełniając wszystkie pola
formularza.
4.2 Korzystanie ze strony https://www.najlepszefoto.pl/konkurs_najlepszefotopl_olympus odbywa
się zgodnie z REGULAMINEM serwisu.
4.3 Zgłaszając swój udział w konkursie, UCZESTNIK wyraża zgodę, aby jego zdjęcie zostało
wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym
opublikowane na stronie konkursu.
4.4 Każdy UCZESTNIK może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. W przypadku gdy
UCZESTNIK wyśle więcej niż jedno zdjęcie – ORGANIZATORZY wezmą pod uwagę i ocenę
tylko pierwsze zgłoszenie.
4.6 ORGANIZATOROM przysługuje prawo wykluczenia UCZESTNIKA z udziału w konkursie,
jak również odmowy przyznania nagrody związanej z udziałem w konkursie, w przypadku gdy

UCZESTNIK podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia
informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego REGULAMINU lub działań
zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi
obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie. O ewentualnym wykluczeniu UCZESTNIK jest
niezwłocznie informowany przez ORGANIZATORÓW drogą mailową.
4.7 W przypadku wykluczenia UCZESTNIKA z udziału w konkursie, UCZESTNIK jest
zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody (o ile ją otrzymał). Zwrot otrzymanej nagrody nie
wyłącza prawa ORGANIZATORÓW do dochodzenia od UCZESTNIKA odszkodowania na
zasadach ogólnych.
4.8 Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w REGULAMINIE UCZESTNIK
KONKURSU oświadcza, iż:
4.8.1 Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz autorskie prawa majątkowe
do zdjęcia oraz że wszystkie osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich opublikowanie,
w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.
4.8.2.
Zgadza
się
na
opublikowanie
zdjęcia
na
stronie
Najlepszefoto.pl:
www.najlepszefoto.pl/konkurs_najlepszefotopl_olympus
na
profilach
społecznościowych
ORGANIZATORÓW oraz w materiałach promocyjnych ORGANIZATORÓW związanych
z konkursem.
4.9. W przypadku otrzymania nagrody w konkursie, UCZESTNIK wyraża zgodę na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie nagrodzonych zdjęć bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz
opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem na
stronie Najlepszefoto.pl: www.najlepszefoto.pl/konkurs_najlepszefotopl_olympus oraz profilach
społecznościowych ORGANIZATORÓW.
5. WYBÓR LAUREATÓW
5.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
ORGANIZATORÓW.
5.2. Jury dokonuje oceny zgłoszeń po zakończeniu trwania Konkursu czyli po dniu 07.01.2018
roku.
5.3. Jury wybierze laureatów Konkursu i przyzna Nagrody. Lista laureatów zostanie ogłoszona na
stronie: www.najlepszefoto.pl/konkurs_najlepszefotopl_olympus dnia 10.01.2018 roku.
5.4. Laureaci zostaną poinformowani o decyzji Jury przez ORGANIZATORÓW drogą poczty
elektronicznej.
5.5. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich UCZESTNIKÓW
KONKURSU, co nie wyłącza prawa UCZESTNIKA do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń
na drodze postępowania sądowego.
5.6 ORGANIZATORZY będą informować o wynikach konkursu na stronie
www.najlepszefoto.pl/konkurs_najlepszefotopl_olympus, na fanpage Najlepszefoto.pl i Olympus
Polska na Facebooku oraz w wiadomości e-mail do uczestników konkursu posługując się imieniem
i nazwiskiem zwycięzców konkursu, na co UCZESTNIK biorąc udział w Konkursie wyraża
zgodę.

6. NAGRODY
6.1. Nagrodami w konkursie są:
-1 miejsce: Czterodniowa wyprawa fotograficzna do Grecji z Marcinem Dobasem o wartości
3999 zł brutto + voucher wartościowy na 3 000 zł brutto do wykorzystania na zakup w sklepie
najlepszefoto.pl, na produkty takie jak: Fotoalbum PRO, Complete Fotoalbum, DreamBook Pro,
Fotoksiążka Pro (voucher może być wykorzystany maksymalnie w dwóch zamówieniach).
-2 miejsce: Czterodniowa wyprawa fotograficzna do Grecji z Marcinem Dobasem o wartości
3999 zł brutto + voucher wartościowy na 1 000 zł brutto do wykorzystania na jednorazowe zakupy
w sklepie najlepszefoto.pl produktów takich jak: Fotoalbum PRO, Complete Fotoalbum,
DreamBook Pro, Fotoksiążka Pro.
-3 miejsce: Voucher o wartości 2 000 zł brutto na zakupy w sklepie najlepszefoto.pl produktów
takich jak: Fotoalbum PRO, Complete Fotoalbum, DreamBook Pro, Fotoksiążka Pro (voucher
może być wykorzystany maksymalnie w dwóch zamówieniach).
-4-9 miejsce 25% rabatu na jednorazowy zakup w sklepie shop.olympus.pl i 20% rabatu na
jednorazowy zakup w sklepie Najlepszefoto.pl
-10-30 miejsce: 15% rabatu na jednorazowy zakup w sklepie shop.olympus.pl oraz 50% rabatu na
jednorazowy zakup Fotoksiążki PRO w sklepie najlepszefoto.pl
6.2 ORGANIZATORZY nagrodzą w sumie 30 UCZESTNIKÓW.
6.3 Każdy UCZESTNIK w czasie trwania konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę,
niezależnie od ilości przesłanych zgłoszeń i prac.
6.4 Nagrody niniejszego konkursu organizowanego na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody na zasadach określonych w Ustawie
z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176,
z późn. zm.). Podatnikiem tego podatku jest zwycięzca, zaś płatnikiem są ORGANIZATORZY.
6.5. Nagrody za trzy pierwsze miejsca zostaną wręczone przez ORGANIZATORÓW
w wyznaczonym przez ORGANIZATORÓW miejscu na terenie Polski, o czym UCZESTNIK
zostanie poinformowany drogą mailową.
6.6 Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody ani zmiana nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja
z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo
przyznania nagrody kolejnemu UCZESTNIKOWI wskazanemu przez Jury.
6.7 Rabaty w sklepie shop.olympus.pl można wykorzystać do dnia 30 maja 2018 roku.
6.8 Vouchery wartościowe do wykorzystania w sklepie Najlepszefoto.pl można zrealizować do dnia
30 września 2018 roku.
6.9 Wyprawa fotograficzna z Marcinem Dobasem odbędzie się w dniach: od 29.01.2018 r. do
02.02.2018 r.
7.0. Koszty przesyłki nagród na terytorium Polski ponoszą UCZESTNICY konkursu.
ORGANIZATORZY konkursu nie będą realizowali przesyłki poza terytorium Polski.

7.1 Czas zrealizowania zamówionych produktów w ramach voucherów wartościowych
w Najlepszefoto.pl to standardowy czas realizacji zamówienia w firmie Najlepszefoto.pl.
7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
7.1. Każdemu UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
związanych z konkursem.
7.2. ORGANIZATORZY zastrzegają, aby reklamacja zawierała:
- imię i nazwisko osoby składającej reklamację
- opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem
- adres korespondencyjny.
7.3 Reklamacje należy składać mailowo na adres: pkrupinski@najlepszefoto.pl
7.4 Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane w miarę możliwości przez
ORGANIZATORÓW niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego UCZESTNIK zostanie powiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji.
7.5 Ostateczny termin na złożenie reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia
wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7.6 Decyzja ORGANIZATORÓW rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza
prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1 Administratorem danych osobowych UCZESTNIKÓW KONKURSU
Najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński z siedzibą w Zaczernie 190 , 36-062 Zaczernie.

jest

firma:

8.2. ORGANIZATORZY oświadczają, że dane przekazane przez UCZESTNIKÓW będą
wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
8.3 Administrator danych osobowych, o którym mowa w punkcie 8.1., przetwarza dane osobowe
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia niniejszego
konkursu, w tym weryfikacji uczestników, wyłonienia zwycięzców i przekazania im nagród. Dane
mogą być również przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych Najlepszefoto.pl, o ile
UCZESTNIK wyrazi na to odrębną zgodę. UCZESTNICY mają prawo do dostępu do treści
swoich danych oraz do ich poprawiania przez kontakt:
a) telefoniczny, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem 17/2755298
b) w formie elektronicznej, na adres poczty: zamowienia@najlepszefoto.pl,
Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia
udziału w konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
8.4. Wypełniając zgłoszenie do konkursu UCZESTNIK może wyrazić odrębną zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez
Olympus Polska zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Olympus Polska
informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144,

poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ma charakter dobrowolny i
może być odwołana w każdym czasie.
8.5 ORGANIZATORZYzastrzegają sobie prawo do wysyłania do UCZESTNIKA wiadomości
technicznych i organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz realizacją
postanowień REGULAMINU.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Pełny REGULAMIN niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.najlepszefoto.pl/konkurs_najlepszefotopl_olympus
9.2 ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo do zmiany REGULAMINU, pod warunkiem, że
nie naruszy to już nabytych praw UCZESTNIKÓW. O każdorazowej zmianie ORGANIZATOR
poinformuje
UCZESTNIKÓW
na
stronie
internetowej:
www.najlepszefoto.pl/konkurs_najlepszefotopl_olympus co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem zmian.
9.3 Wszelkie spory wynikające z zobowiązań wynikających z niniejszego REGULAMINU
rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
9.4 W kwestiach nieuregulowanych REGULAMINEM zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
9.5 Korespondencję do ORGANIZATORÓW należy kierować na adres pracownika
Najlepszefoto.pl czuwającego nad prawidłowością przebiegu konkursu:
Piotr Krupiński, Najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie lub na adres
e-mail: pkrupinski@najlepszefoto.pl
9.6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień UCZESTNIKÓW
konkursu i ORGANIZATORÓW regulowany oraz oceniany jest na podstawie niniejszego
REGULAMINU Konkursu.
9.7. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 11.10.2017 roku.

